
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ,
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

від 14 травня 2019 р.         № 93/4

Щодо проекту Закону про ратифікацію 

Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди 

між Україною та Європейським інвестиційним 

банком (Проект "Миколаївводоканал" (Розвиток 

системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) 

(реєстр. № 0225)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків  Чорнобильської  катастрофи,  відповідно  до  предметів  відання,
розглянув  проект  Закону  про  ратифікацію Листа  про  внесення  змін  № 3  до
Фінансової  угоди  між  Україною  та  Європейським  інвестиційним  банком
(Проект  "Миколаївводоканал"  (Розвиток  системи  водопостачання  та
водовідведення в місті Миколаїв) (реєстр. № 0225 від 24.04.2019 р.), внесений
Президентом України, і відмічає.

У  пояснювальній  записці  та  фінансово-економічному  обґрунтуванні  до
законопроекту зазначено, що 2 лютого 2010 року була укладена Фінансова угода
між  Україною  та  Європейським  інвестиційним  банком  (Розвиток  системи
водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв), яка ратифікована Законом
України «Про ратифікацію Фінансової  угоди між Україною та Європейським
інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в
місті Миколаїв) та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною
та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та
водовідведення в місті Миколаїв)» від 20.06.2012 № 4987-VI.



З  метою  продовження  терміну  реалізації  інвестиційного  проекту  для
покращення якості питної води шляхом модернізації систем водопостачання та
водовідведення в місті Миколаїв, 19 жовтня 2018 року в місті Київ підписано
Лист про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським
інвестиційним  банком  (Проект  «Миколаївводоканал»  (Розвиток  системи
водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв).  Прийняття законопроекту
забезпечить ратифікацію зазначеного Листа про внесення змін № 3.

Проектом Закону не затверджуються документи державного планування,
які  необхідно  готувати  з  урахуванням  особливостей,  передбачених  Законом
України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Прийняття  законопроекту  надасть  можливість продовжити  реалізацію
інвестиційного проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в
місті  Миколаїв»  до  2020  року,  що  сприятиме  розширенню  мережі
водопостачання в місті Миколаїв, який на даний час страждає від забруднення
водних свердловин,  впровадженню сучасних енергозберігаючих  технологій  та
обладнання, відновленню каналізаційних мереж та підвищенню якості очищення
стічних вод.

Відповідно  до  фінансово-економічного  обґрунтування,  Листом  про
внесення  змін  №  3  до  Фінансової  угоди  між  Україною  та  Європейським
інвестиційним  банком  (Проект  «Миколаївводоканал»  (Розвиток  системи
водопостачання  та  водовідведення  в  місті  Миколаїв)  передбачено  загальну
вартість  першого  етапу  Проекту,  що  становить  31,08  млн.  євро  де  з  них:
кредитні кошти ЄІБ – 15,54 млн. євро (за умови, що його сума не перевищує
50 % загальної вартості Проекту); власні кошти – 15,54 млн. євро. 

Умови  кредитування  Банку  передбачають  термін  надання  кредиту  –   
8  років  (до 31.12.2020),  відстрочка повернення  кредиту –  4  роки,  процентна
ставка  –  LIBOR  +0,55%,  комісія  банку  –  1%,  ставка  плати  за  зобов’язання
(збереження кредиту) – 0%.

Отже вартість Проекту залишається незмінною, оскільки її коригування
може  призвести  до  перегляду  обсягу  виділених  Банком  кредитних  коштів,
дострокового  припинення  чинної  Фінансової  угоди,  що  потребуватиме
негайного погашення отриманого у грудні 2014 року першого траншу в сумі  
5 млн. євро та інших платежів з боку України.  У випадку збільшення вартості
компонентів  проекту  МКП  «Миколаївводоканал»  планує  здійснювати
співфінансування  за  рахунок  власних коштів,  що передбачені  Інвестиційною
програмою, яка затверджується щорічно.

За результатами розгляду Комітет в и р і ш и в:



1.  Рекомендувати  Комітету  у  закордонних  справах  внести  на  розгляд
Верховної Ради України пропозицію підтримати проект Закону про ратифікацію
Листа  про  внесення  змін  №  3  до  Фінансової  угоди  між  Україною  та
Європейським інвестиційним банком (Проект "Миколаївводоканал" (Розвиток
системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) (реєстр. № 0225 
від 24.04.2019 р.), внесений Президентом України. 

2. Рішення направити до Комітету у закордонних справах.

Перший заступник
Голови Комітету                                                                   А. ДИРІВ


	Щодо проекту Закону про ратифікацію
	Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди
	між Україною та Європейським інвестиційним
	банком (Проект "Миколаївводоканал" (Розвиток
	системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)
	(реєстр. № 0225)
	Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, відповідно до предметів відання, розглянув проект Закону про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Миколаївводоканал" (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) (реєстр. № 0225 від 24.04.2019 р.), внесений Президентом України, і відмічає.
	У пояснювальній записці та фінансово-економічному обґрунтуванні до законопроекту зазначено, що 2 лютого 2010 року була укладена Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв), яка ратифікована Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)» від 20.06.2012 № 4987-VI.
	Проектом Закону не затверджуються документи державного планування, які необхідно готувати з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».
	За результатами розгляду Комітет в и р і ш и в:
	1. Рекомендувати Комітету у закордонних справах внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію підтримати проект Закону про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Миколаївводоканал" (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) (реєстр. № 0225 від 24.04.2019 р.), внесений Президентом України.
	2. Рішення направити до Комітету у закордонних справах.

